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Protokoll fört vid årsmöte för Täfteå ByaNät Ekonomiska
förening den 17 juni 2009 i Täfteå
§1.

Mötet öppnades av Bertil Morefält som hälsade de närvarande välkomna.

§2.

Kallelsen godkändes av årsmötet.

§3.

Ann-Catrine Olofsson valdes till ordförande. Anders Hörnvall valdes till sekreterare.
Mattias Högdahl och Jan-Åke Hedlund valdes till justerare.

§4.

En medlemslista skickades runt där de 71 närvarande medlemmarna fick pricka av sin
närvaro.

§5.

Årsmötet fastställde dagordningen.

§6.

Bertil gick igenom verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen. Bertil
berättade också hur det går med anslutningar i nya området och att det går med en
liten vinst för föreningen i nya området.

§7.

Bertil redovisar muntligt revisorernas berättelse och där föreslås av revisorerna
styrelsens ansvarsfrihet.

§8.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§9.

Inga motioner har lämnats in.

§10. Ola redovisar utförligt fem förslag fån styrelsen. Efter mycket diskuterande kunde
årsmötet fatta beslut.
1.

Årsmötet beslutade att ett styrelsearvode ska införas på 0,5 basbelopp som
styrelsen själv fördelar.

2. Årsmötet beslutade att Byanätet ska lägga ut driften på entreprenad. Det finns
ett paketpris tillsammans med Telefon och TV.
3. Årsmötet beslutade att röstsedlar ska delas ut så att alla medlemmar får
möjlighet att rösta om kollektiv anslutning av Telefoni och TV i ett paket där
drift enligt punkt 2 ingår.
4. Styrelsen föreslår att medlemsavgiften ändras till 20kr/mån och faktureras
årsvis.
5. Årsmötet beslutade att avgiften för nya anslutningar höjs till 28000kr.
§11. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften höjs till 20kr/månad.
§12. Bertil Morefält, Nils-Erik Forsberg, Mattias Wallström, Ola Boström, Ann-Catrine
Olofsson, Göran Fredriksson och Nikolai Jokijärvi lämnar styrelsen.
Lena Ahlgren har ett år kvar som ledamot. Anders hörnvall omvaldes till ledamot på
ett år. Anders Forsman, Nils Nilsson, Per Björk och Camilla Odell valdes till nya
ledamöter på två år. Styrelsen utser själv ordförande på högst ett år.
Maria Kröger omvaldes som revisor och Marianne Ludvigsson valdes som revisor.
§13. Årsmötet avslutades och alla närvarande tackade Bertil för hans 6 år som ordförande
med en varm applåd.
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Vid protokollet

Ordförande vid stämman

_______________________________
Anders Hörnvall

_____________________________
Ann-Catrine Olofsson

Justeringsman

Justeringsman

_______________________________
Mattias Högdahl

_____________________________
Jan-Åke Hedlund

Täfteå ByaNät Ekonomisk förening
Kanotvägen 21
907 88 Täfteå

Org.nr: 769609-5178
BG 5599-6771
Tel: 090-515 13

2009-06-29 2(2)

